Jačanje programa inspekcijskih vještina vezano za nadzor odlagališta otpada
(Reinforcement Programme on Inspection Skills according to Landfill Sites)
Valletta, Malta
5.- 6. svibnja 2016.

Kao nastavak međunarodne aktivnosti Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite
okoliša i prirode u Valletti, Malta, od 05.- 06. svibnja 2016. godine održan je međunarodni
trening “Jačanje programa inspekcijskih vještina vezano za nadzor odlagališta otpada“
(Reinforcement Programme on Inspection Skills according to Landfill Sites) kao trinaesti u nizu
treninga IMPEL mreže.
Edukacijski program obuhvatio je osim domaćina iz Malte, predstavnike Švedske, Italije,
Češke, Nizozemske, Poljske, Španjolske, Turske i Hrvatske. Trening se provodio kroz
prezentacije sudionika, stručni posjet te rad u radnim grupama uz točno definirane radne
zadatke i maksimalan doprinos svih sudionika. Sam trening obuhvatio je nakon uvodne
prezentacije operatera posjet odlagalištu neopasnog otpada Ghallis s ciljem organizacije i
provođenja inspekcijskog nadzora uz praktičan primjer uzorkovanja procjednih voda. U
nastavku se raspravljalo o rutinskim i nerutinskim inspekcijskim nadzorima, izradi priručnika,
upitnih lista i druge dokumentacije koja pomaže inspektorima i ujednačava pristup temi
inspekcijskog nadzora.
Tijekom obilaska odlagališta sudionici su ukratko upoznati sa specifičnostima same tehnologije
predobrade i izdvajanju korisnih sastojaka prije odlaganja otpada na tijelu odlagališta uz
naglasak na najbolje raspoložive tehnike (BAT/BREF) vezane za samu djelatnost gospodarenja
otpadom. Budući da su sudionici bili podijeljeni u radne grupe s točnom tematikom koju treba
tijekom posjeta istražiti, nakon obilaska održana je zanimljiva rasprava vezana uz zadana

područja, koja se odnosila na procjedne vode, postupanje s odlagališnim plinom, izgradnju
novih i zatvaranje postojećih ploha odlagališta, emisije u zrak izlažući problematiku i iskustva
koju susreću u svojim zemljama.
Osnovni cilj treninga bio je pomoć inspektorima zaštite okoliša u razmjeni informacija o što
uspješnijoj primjeni odredbi EU legislative i odredbi nacionalnog zakonodavstva u svrhu
poboljšanja nadzora i praćenja rada i stanja odlagališta.
Posjet Malti pružio je uvid u brojnu problematiku vezanu za odlaganje otpada, način
implementacije EU legislativa u nacionalno zakonodavstvo, slijedom čega se primjerenom
edukacijom i međusobnom razmjenom informacija želi postići što ujednačeniji i kvalitetniji rad
inspektora zaštite okoliša u zemljama članicama.
Sudjelovanje na radionicama i razmjena iskustava s drugim inspektorima iz zemalja članica EU
najveća je vrijednost koju dobivaju sudionici dodatnim unapređivanjem znanja prilikom
nadzora specifičnih postrojenja, primjene zakonodavstva EU i dodatnih informaciju u svrhu
boljeg i kvalitetnijeg rada svih sudionika.
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